СМТЛ "БИОМИМЕТИК СМАЙЛ" ЕООД

Адрес: п.к.1407, Гр.София, Бул.Джеймс Баучер № 114
тел. 02/963 03 37, 0889 014 522, E-mail: of�ice@bsmile.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА ХИРУРГИЧНИ ВОДАЧИ
Протетично планиране и дизайн

Планиране позицията на импланта
Изработка на хирургичен водач
Крайна цена:

10
раб. дни
1 имплант
50.00 лв.

1х50.00 лв.

2 импланта
50.00 лв.

3 импланта
50.00 лв.

3х50.00 лв.
2х50.00 лв.
270.00 лв.
Протетично планиране и дизайн
50.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.
150.00 лв.

200.00 лв.

4 импланта
50.00 лв.

5 импланта
50.00 лв.

50.00 лв.

50.00 лв.

4х50.00 лв.

250.00 лв.

300.00 лв.

250.00 лв.

350.00 лв.

* цената на канюлите за хирургичен водач не са включени в обявените цени и са различни за различните
имплантни системи, за която планираме.
5 раб. дни
270.00 лв.
Метало-керамична
корона
върху
иплант
GC
5
раб.
дни
230.00 лв.
За да изчислите крайната цена на BSmile пакета който искате да поръчате, към стойността на необходимия
Циркониева
конструкция
върху
имплант
KATANA/NACERA
5
раб.
дни
280.00
ви хирургичен водач добавете цената на канюлите, на планираните протетични решения – временни
и лв.
постоянни,
и цената на
съответните
абатмънти
необходими за изработването им. 5 раб. дни
Индивидуална
циркониева
надстройка
- KATANA/NACERA
180.00 лв.
Фулконтур циркониева конструкция върху имплант - KATANA/NACERA
5 раб. дни
250.00 лв.
Метало-керамичен мост върху импланти - KATANA/NACERA
до 10 раб.дни 1 950.00 лв.
Циркониева греда - KATANA/NACERA
до 15 раб.дни 4 500.00 лв.
Циркониев Мост върху импланти - KATANA/NACERA
до 10 раб.дни 2 750.00 лв.
Фотополимерен Мост върху импланти - Micherium Composite
до 10 раб.дни 1 750.00 лв.
Гаранция на всички постоянни конструкции върху импланти: 2 години

При тотални възстановявания допълнително се включват и шини за бруксизъм

ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ
Временна корона на зъб - PMMA
Временна коронка върху имплант - PMMA
(не включва цената на протетичната надстройка)
Временен мост върху импланти 10 зъба
Временен мост върху импланти с метален скелет
Временна корона с армировка от PEEK
ПРОТЕЗИ
Протеза плакова (включва гарнитура)
Местопазител (до 4 зъба)
Моделно лята протеза
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от 2-4 раб. дни
от 2-4 раб. дни

55.00 лв.
55.00 лв.

1 раб. ден
2 раб. ден
от 2-4 раб. дни

500.00 лв.
600.00 лв.
65.00 лв.

10 раб. дни
1 раб. ден
5 раб. дни

230.00 лв.
110.00 лв.
450.00 лв.

